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1.0 Bevezetés 
Gratulálunk a minőségi Ewent termék megvásárlásához! A terméket az Ewent 
szakemberei alapos tesztelésnek vetették alá. Probléma esetén az Ewent öt év 
jótállást biztosít a termékre. Kérjük, hogy a kézikönyvet és a nyugtát őrizze meg, és 
tartsa biztonságos helyen. 
 
Regisztrálja termékét a www.ewent-online.com oldalon! Ez lehetővé teszi a termékkel 
kapcsolatos frissítések fogadását. 

1.1 A csomag tartalma 
A csomagnak a következőket kell tartalmaznia: 
 
• Az EW3706 USB videoszerkesztő  
• CD-ROM lemez illesztőprogramokkal, Arcsoft Total Media 
• Használati útmutató 
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2.0 Telepítés 
Az alábbi utasítások követésével telepítheti az EW3706 illesztőprogramjait és 
kiegészítő szoftvereit a számítógépére. Elmagyarázzuk továbbá, hogyan kell az 
EW3706-öt videoeszközeihez csatlakoztatni. 

2.1 A szoftver telepítése 
1. Helyezze a mellékelt telepítő CD-ROM-ot a számítógép CD-ROM vagy DVD-

meghajtójába. 
2. A telepítés automatikusan elindul. 
3. Kövesse a képernyőn látható lépéseket. A telepítés alatt ki kell töltenie a nevet 

és a licensz számot. A licensz szám a CD tokján található. 
4. Indítsa újra a számítógépet. 
 
Megjegyzés: A telepítés során megadandó licenckulcs a telepítő CD-ROM tasakján 
található.  

2.2 A hardver csatlakoztatása 
Csatlakoztassa az EW3706-öt a számítógép egyik szabad USB-csatlakozójához. Ha 
szükséges, használhatja az USB hosszabbító kábelt a szabadabb mozgás érdekében.  
Csatlakoztassa az audió/videó bemeneti kábel speciális dugóját (amelyből négy darab 
kábel ered) az EW3706-höz. 
 
Attól függően, hogy milyen eszközt kíván az EW3706-höz csatlakoztatni (pl. kamerát 
vagy videofelvevőt), az audió/videó bemeneti kábel megfelelő dugóját használhatja a 
négy dugó közül. Lásd az alábbi ábrát: 
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Megjegyzés! Az ábrán látható csatlakoztató dugók a csatlakoztatni kívánt eszközhöz 
járnak. Ezért ezeket nem fogja megtalálni az EW3706 csomagjában. 

3.0 A TotalMedia szoftver használata 
A TotalMedia szoftver lehetővé teszi pl. videokamerája vagy videofelvevője 
videoképeinek többféle médiafájllá történő átalakítását. Ez a fejezet elmagyarázza, 
hogyan kell a videoképeket áttölteni a számítógépre. Elmagyarázzuk továbbá a 
szoftver kiegészítő funkcióit is.  
 
Megjegyzés! Ha a különféle beállításokhoz további segítségre van szüksége, nyomja 
meg az F1 billentyűt. Új képernyő nyílik meg, amely a szoftver minden lehetséges 
beállítását taglalja. A szoftver egyéb funkcióival kapcsolatban is találhat további 
tájékoztatást. 
 
Az alábbi fejezetben feltételezzük, hogy a videofelvevő csatlakozik a számítógéphez 
az EW3706-ön keresztül. 
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3.1 Képek rögzítése 
1. Kattintson a „Start” gombra. 
2. Kattintson a „Minden program” elemre. 
3. Kattintson az  „TotalMedia 3.5” elemre.  
4. A szoftver főmenüje feltűnik. 

 
5. A “Setup” – “General” – “Video Recording Storage”megválaszthatja, hogy 

hova mentse a video-t. A ' ikont használva kiválaszthatja a megfelelő 
helyet a merevlemezen. 
 

 
 
 

   
 
 
 

 

6. Kattintson a „Home Button”  
7. Kattintson a „Video Button” 
 

 
 

Setup General 

Recording 
Storage 

Select location 
and Save 
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8. Kattintson a „Capture” 
 

 
 
9. Figyeljen, hogy “Settings” – “Video Standard” régió választásra.  Európa 

számára válassza a 'PAL' (B vagy G) -t. 
 

 
 
10. Kattintson a “Save” 
11. A VCR programon nyomja meg a 'Play' gombot. A jobb oldalon egy előzetest 

láthat a lejátszandó videóból. 
12. Keresse meg az pontot a felvételen, ahonnan el akarja kezdeni a rögzítést. 
 
Megjegyzés! Ha bizonyos eszközöket csatlakoztat az EW3706-höz (pl. DV kamerát), 
több gomb jelenik meg (pl. lejátszás, előretekerés, visszatekerés), amelyek a keresést 
teszik lehetővé. Ha nem jelennek meg ezek a gombok, az eszköz vagy a távvezérlője 
megfelelő gombjait is használhatja. 
 
13. A ‘Capture Duration’ gombbal válassza ki a felvétel hosszát. 
14. Kattintson a 'Capture' gombra. A felvétel elkezdődik. 
15. A felvétel befejeződik, mihelyst a beállított hossz véget ér. Ha kézzel szeretné 

megállítani a felvételt, meg kell nyomnia a 'STOP' gombot. 
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Megjegyzés: A szoftver gyártója nem az Ewent.Így az Ewent nem tudja a szofver 
egyedi bállításait és funkcióit támogatni.Ha problémákat tapasztal a szoftver 
használatában, vagy kérdései vannak az Arcsoft szoftverrel kapcsolatban, nyomja 
meg az 'F1' gombot a billentyűzeten, ezzel a segítség funkcióhoz jut el.A problémákra 
megoldást találhat az Arcsoft webhelyén:http://www.arcsoft.com/  

4.0 Gyakran ismételt kérdések és egyéb 
információk 
A termékére vonatkozó, legújabb GYIK a termék támogatási oldalán található. Az 
Ewent rendszeresen frissíti ezt az információt, hogy naprakész lehessen. Látogassa 
meg a www.ewent-online.com bővebb információkért a termékével kapcsolatban. 

5.0 Szerviz és támogatás 
Ezt a használati utasítást az Ewent szakemberei írták. Ha problémát tapasztal a 
termék telepítése vagy használata során, töltse ki a támogatási űrlapot a weboldalon: 
www.ewent-online.com 
 
Telefonon is elérhetők vagyunk. Látogasson el a www.ewent-online.com oldalra a 
helpdesk telefonszámáért és a nyitvatartási időért. 
 

http://www.arcsoft.com/
http://www.ewent-online.com/
http://www.ewent-online.com/
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6.0 Figyelmeztetések és felhívások 
Az Európai Parlament törvényei, irányelvei és jogszabályai értelmében bizonyos 
(vezeték nélküli) eszközök használata az Európai Unió bizonyos tagállamaiban 
korlátozások alá esik. Az ilyen eszközök használata az Európai Unió bizonyos 
tagállamaiban tilos lehet. A korlátozásokat illetően érdeklődjön a területileg illetékes 
önkormányzatnál. 
 
Mindig tartsa be a kézikönyv utasításait*, főleg az összeszerelést igénylő eszközök 
tekintetében.  
 
Figyelem: Ez a legtöbb esetben elektronikus eszközökre is vonatkozik. A 
hibás/helytelen használat (súlyos) személyi sérüléshez vezethet! 
 
Amikor a készüléket csatlakoztatja a hálózathoz, győződjön meg róla, hogy nem 
sérült-e vagy nincs kitéve (magas) nyomásnak. 
Olyan konnektorra van szüksége, mely közel van és könnyen megközelíthető az 
eszköz számára. 
 
A javítást csak az Ewent képzett szakemberei végezhetik. Soha ne próbálja 
megjavítani a készüléket. A garancia azonnal érvényét veszíti, ha a terméket saját 
maga próbálja megjavítani vagy azt rendeltetésellenes használják. A bővebb 
garanciafeltételeket megtekintheti weboldalunkon: www.ewent-online.com/warranty.  
 
Intézkedjen megfelelően eszközéről. Kérjük, kövesse az országa elektronikai cikkek 
ártalmatlanítására vonatkozó szabályozását. 
 
Kérjük, ellenőrizze figyelmesen az alábbi biztonsági pontokat: 
- Ne alkalmazzon  külső erőkifejtést a kábelekre. 
- Ne húzza ki a készüléket a tápkábel kihúzásával. 
- Ne helyezze a készüléket hősugárzó elemek közelébe. 
- Ne hagyja, hogy a készülék érintkezzen vízzel vagy egyéb folyadékokkal. 
- Ha furcsa hangot, füstöt vagy szagot észlel, távolítsa el az eszközt azonnal a 

hálózati aljzatból. 
- Ne tegyen semmilyen éles tárgyat a termék szellőző nyílásába. 
- Ne használjon sérült kábeleket (áramütés veszély) 
- A terméket tartsa távol  gyermekek elől. 
- A terméket puha anyagú, vízmentes rongykoronggal törölje le. 
- Tartsa a tápkábelt és a konnektort tisztán. 
- Ne húzza ki a készüléket a konnektorból nedves kézzel. 
- Húzza ki a készüléket, ha nem használja hosszabb ideig. 
- Használja a készüléket egy jól szellőző helyen 
 
*Megjegyzés: Az Ewent használati utasításai a legnagyobb gonddal készültek. Ezzel 
együtt, a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a kinyomtatott 
használati utasítás nem a legújabb információkat tartalmazza.  

http://www.ewent-online.com/warranty
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Ha bármi problémát tapasztal a nyomtatott használati utasítással, elsőként kérjük 
ellenőrizze a weboldalunkat, www.ewent-online.com, ahol megtalálhatja a legfrissebb 
használati utasítást 
 
Ezen kívül a gyakran feltett kérdések részben (FAQ Section) is találhat válaszokat, 
megoldásokat a problémákra. Kiemelten javasoljuk, hogy a termék honlapján ezt a 
részt is tanulmányozza át. 

7.0 Jótállási feltételek 
Az Ewent öt éves garanciája valamennyi Ewent termékre érvényes, a vásárlás előtt 
vagy alatt említett kivételekkel. Ha használt Ewent terméket vásárolt, a garancia 
fennmaradó időtartama a termék első vásárlója általi vásárlás időpontjától 
számítandó. Az Ewent garanciája valamennyi Ewent termékre, illetve a termékre nem 
bontható módon csatlakoztatott és/vagy szerelt alkatrészekre érvényes. Az Ewent 
garanciája nem érvényes a hálózati tápegységekre, akkumulátorokra, antennákra és 
az egyéb termékekre, amelyek nincsenek egybeépítve a főtermékkel vagy közvetlenül 
csatlakoztatva hozzá és/vagy azon termékekre, amelyekről minden kétséget kizáróan 
feltételezhető, hogy a főtermék rendes elhasználódásától eltérő elhasználódást 
mutatnak. Az Ewent garanciája nem vonatkozik azon termékekre, amelyeket helytelen 
módon/rendeltetésével ellentétesen használtak vagy külső befolyásnak tettek ki 
és/vagy az Ewent cégtől eltérő fél nyitott ki. Az Ewent a hibás termék javításához vagy 
cseréjéhez javított anyagokat is felhasználhat. Az Ewent nem tehető felelőssé az 
internetszolgáltató általi hálózati beállítások változásokért. Nem garantálhatjuk, hogy 
az Ewent hálózati termék akkor is működni fog, ha az internetszolgáltató 
megváltoztatja a beállításokat. Az Ewent nem garantálja a webes szolgáltatások, 
alkalmazások és független felek tartalmainak működését - amelyeket az Ewent Ewent 
termékek által tettünk elérhetővé. A belső merevlemezt tartalmazó Ewent termékeknél 
a merevlemezre rövidebb, két éves garancia vonatkozik. Az Ewent nem vállal 
felelősséget semmilyen adatvesztésért. Kérjük, ha a terméket javításra küldi, akkor a 
termék merevlemezén vagy más memóriáján tárolt adatokról készítsen előtte 
másolatot.  
 
Ha a termék meghibásodik 
Ha a termék a fentieken kívül más módon meghibásodik: Kérjük, vegye fel a 
kapcsolatot a forgalmazási ponttal, hogy megszervezzék a hibás termék javítását. 
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